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มิติคุณภาพ การทบทวน 

Accessibility ผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาในการเข้าถึงหรือไม่ อย่างไร ? 
Timeliness เราได้ตอบสนองและให้การดูแลผู้ป่วยในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ? 

 178 

 179 



-๖- 180 

 181 

มิติคุณภาพ การทบทวน 

Appropriateness เราได้ใช้ข้อมูลวิชาการเป็นพ้ืนฐานในการดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร 
เราสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ ณ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดูแล
อย่างเหมาะสมเพียงใด 
เราได้บันทึกเหตุผลนั้นไว้ในเวชระเบียนหรือไม่ 

People-centered เราได้ประเมินความต้องการของผู้ป่วยรายนี้อย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ 
มีความต้องการอะไร ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
เราได้ใช้หัวใจและมิติด้านจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยรายนี้เพียงใด 

Safety ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะแทรกซ้อน/ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์อะไรบ้าง เราได้จัดการกับภาวะแทรกซ้อนหรือป้องกันความ
เสี่ยงอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่ ? 

Effectiveness เราได้สั่งการตรวจรักษาอย่างรอบคอบโดยคิดถึงทางเลือกและความ
คุ้มค่าของทางเลือกต่าง ๆ แล้วหรือไม่ 
เราสามารถอธิบายเหตุผลในทุกค าสั่งการตรวจรักษาได้หรือไม่ 
เราได้ใช้ผลการตรวจ Investigate ต่าง ๆ และทบทวนความจ าเป็นใน
การสั่งตรวจเหล่านั้นหรือไม่ 
ผลลัพธ์การดูแลเป็นไปตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นหรือไม่ 
เราได้เรียนรู้อะไรจากผู้ป่วยรายนี้ 

Continuity ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องดีหรือไม่ในระหว่างเวรต่าง ๆ หรือ
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปตามจุดบริการต่าง ๆ หรือเม่ือมีการส่งต่อ 
รวมทั้งความต่อเนื่องระหว่างการดูแลที่ โรงพยาบาลและที่บ้าน 

 182 

การทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดูแลผู้ป่วย  มีหลักคิดดังนี้ 183 

๑. หลักคิดในการทบทวน : C3THER  ได้แก่ CARE, Communication, Continuity, 184 

Team, Human resource, Environment & Equipment, Record 185 

ขั้นตอน การทบทวน 

การรับผู้ป่วยไว้ในรพ. อะไรคือเหตุผลที่รับผู้ป่วยรายนี้ไว้ในรพ. 
การประเมินผู้ป่วย เราประเมินผู้ป่วยครอบคลุมเป็นองค์รวมหรือไม่ 

เราท าการตรวจวินิจฉัยในสิ่งที่ควรท าหรือไม่ 
เราประเมินซ้ าในเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา 
ความรุนแรงของผู้ป่วยรายนี้หรือไม่ อย่างไร 

 186 
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ขั้นตอน การทบทวน 

การวินิจฉัยโรคและการระบุปัญหา การวินิจฉัยโรคของเราเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูล
ที่เราได้รับจากการประเมินหรือไม่ 
อธิบายปัญหาที่น าผู้ป่วยมาหาเราได้หรือไม่ คลุมเครือ
หรือมากเกินกว่าสิ่งที่ได้จากการประเมินหรือไม่ 

การวางแผนการดูแล การวางแผนตอบสนองปัญหาที่ระบุไว้ทุกประเด็นหรือไม่ 
แผนมีความชัดเจนในเป้าหมายการดูแลเพียงใด 
รูปแบบของแผนช่วยในการสื่อสารให้วิชาชีพที่เก่ียวข้อง
รับรู้ได้ดีเพียงใด 

การดูแลผู้ป่วย เราดูแลผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง เต็มความสามารถ
แล้วหรือไม่ 
เราดูแลปัญหาของผู้ป่วยครบถ้วนทุกปัญหาหรือไม่ 
เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ 
เราบันทึกความก้าวหน้าและเหตุผลในการตัดสินใจของ
เราไว้ในเวชระเบียนเพียงพอที่ผู้อื่นจะสามารถให้การดูแล
ต่อเนื่องได้หรือไม่ 
ผู้ป่วยนอนอยู่ใน รพ.นานเกินกว่าที่ควรหรือไม่ 
มีภาวะที่ไม่พึงประสงค์อะไรเกิดข้ึนบ้าง 

การจ าหน่าย เราคาดการณ์ปัญหาและความต้องการที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วย
หลังจ าหน่ายไว้อย่างไร 
เราเตรียมพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแล
ตนเองและแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
เรามีระบบสนับสนุนเมื่อผู้ป่วยประสบปัญหาอย่างไร 
เรานัดหมายผู้ป่วยมาดูแลต่อเนื่องอย่างไร มีเป้าหมาย
และความคาดหวังอะไร 
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Assessment จนถึง Discharge และระบบงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย มีให้ Check box หน้าข้อความ ทั้งหมด ๒๐ ข้อ  250 

ได้แก่ การรับเป็นผู้ป่วยใน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย การวินิจฉัย251 

แยกโรคการวางแผนการรักษา การสั่งจ่ายยา/การทบทวนรายการยา การท าหัตถการ (ท าในและนอกห้องผ่าตัด การส่ง252 

ตรวจพิเศษ การวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย การส่งปรึกษาต่างแผนก การท ากายภาพบ าบัด การปฏิบัติทางวิสัญญีวิทยา 253 

การปฏิบัติทางการพยาบาล  การจัดการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน (ระบบ         254 

เวชระเบียน) ระบบการให้เลือด ระบบควบคุม/ป้องกันการติดเชื้อ ระบบอุปกรณ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ระบบยา  255 

        ๓. กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุ 256 

        ๔. การปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลและผลลัพธ์ 257 

        ๕. ปัญหา อุปสรรค ในการทบทวนเวชระเบียนและข้อเสนอแนะ  เช่น ได้บันทึกข้อมูลแล้ว 258 

แต่ข้อมูลขาดหายไป เนื่องจากระบบขัดข้อง ขอให้แจ้งมาในแบบฟอร์ม เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข หรือประสานงานกับผู้ดูแล259 

ระบบนั้น ๆ ด าเนินการแก้ไขต่อไป  260 

     ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มฯ แล้ว  ขอให้เพ่ิมข้อความในแบบฟอร์ม โดยเติมประเภทผู้ป่วยที่261 

น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลและผลลัพธ์  (จากทั้งหมด ๗ ประเภท)  262 

  เมื่อภาควิชา CLT และกรรมการเวชระเบียนได้มีการทบทวนข้อมูล trigger tools แล้ว ขอให้263 

ภาควิชาตอบข้อมูลการทบทวนในแบบฟอร์ม ไปที่ประธานคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย  เพ่ือรวบรวมข้อมูล264 

และน าเสนอรายงานผลการทบทวนให้คณะกรรมการทราบ  พร้อมส่งข้อมูลที่ได้รับให้หน่วยพัฒนาคุณภาพ  รวบรวมไว้ใน265 

ที่เดียวกันกับข้อมูลที่มาจาก RCA และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ต้องท า RCA ต่อไป    266 

     ประธาน ขอให้กรรมการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้หัวหน้าภาควิชา CLT ได้รับทราบและ267 

ด าเนินการต่อไปด้วย 268 
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       ๓.๒  สิทธิการดูหน้าประวัติผู้ป่วยในระบบของพยาบาล 274 

                                 คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ แจ้งว่า เนื่องจากในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพยาบาล275 

ที่หน่วยตรวจไม่แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของญาติผู้ป่วย เมื่อมีความจ าเป็นต้องติดต่อญาติของผู้ป่วย ไม่สามารถติดต่อได ้ 276 

พยาบาล จึงจ าเป็นต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาสิทธิการดูหน้าประวัติผู้ป่วยในระบบของพยาบาล  เพ่ือดูเบอร์โทรศัพท์ของ277 

ญาติ และท่ีอยู่ของญาติ        278 

     ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าพยาบาลจ าเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย279 

เช่น เลื่อนนัด นัดหมายผู้ป่วย จึงมีมติอนุญาตให้พยาบาลสามารถดูหน้าประวัติผู้ป่วยในระบบของพยาบาลได้  280 

     คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ รับไปน าข้อมูลหน้าประวัติผู้ป่วยเข้าระบบของพยาบาลต่อไป 281 
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      ๓.๓  ความคืบหน้าการใช้งาน Print Document ระบบใหม่ของ OPD 284 

                                 คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ ขอแจ้งความคืบหน้าการใช้งาน Print Document  285 

ระบบใหม่ของ OPD ดังนี้   286 

๓.๓.๑ รายงานการไม่เข้าใช้งาน Print Document ระบบใหม่ จากการประชุมครั้งที่แล้วได้287 

รายงานการไม่เข้าใช้งาน Print Document ระบบใหม่ของ OPD ย้อนหลัง ๓ เดือน (มี.ค.-พ.ค. ๖๐)  มี ๑๑ หน่วยงาน288 

ได้แก่ JK11, JK15, JK18, JK42, JK46, JK53, JK62, JK70, OGY6, OGY7, XGY  และได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อ านวยการ289 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และได้เก็บข้อมูลหน่วยตรวจที่ไม่ใช้งาน New Print ระบบใหม่ของ 290 

OPD ย้อนหลัง ๓ เดือนอีกครั้ง (พ.ค.- ๒๐ ก.ค. ๖๐) พบว่า หน่วยตรวจ ๑๑ หน่วยงานดังกล่าว ใช้เอกสารนอกเวช291 

ระเบียนอยู่ ยังไมเ่ข้าใช้งาน New Print  292 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล กล่าวว่า ได้ไปพบเจ้าหน้าที่ของ293 

หน่วยตรวจในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เพ่ือสอบถามปัญหาการไม่เข้าใช้งาน New Print  พบว่า  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้294 

เข้ารับการอบรมการใช้งาน New Print อาจเกิดจากการสื่อสารระหว่างภาควิชากับหน่วยตรวจในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 295 

หรือต้องให้บริการผู้ป่วยไม่สามารถไปอบรมได้ จึงขอให้ฝ่ายสารสนเทศ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนปิด296 

ระบบ และขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ภาควิชา และผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ทราบ เพ่ือจะได้ส่ง297 

เจ้าหน้าที่ใหเ้ข้ารับการอบรมให้ครบทุกหน่วยตรวจ 298 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ฝ่ายสารสนเทศ ส่งหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาที่มีหน่วย299 

ตรวจอยู่ในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และหน่วยตรวจของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 300 

(OGY6, OGY7, XGY)  เพ่ือส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม และจัดอบรมการใช้งานก่อนปิดระบบสิ้นเดือนกันยายนนี้  301 
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ปรับปรุงแก้ไข  เช่น ปัญหาการใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว เนื่องจาก IPD จ าเป็นต้องพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า ต้องปรับปรุงให้311 

สามารถใช้กระดาษได้ทั้ง ๒ หน้า นั้น จากการตรวจสอบพบว่า Printer ของ IPD ถูก config ให้พิมพ์เอกสาร ๒ หน้าได้       312 

จึงไม่มีปัญหาในการพิมพ์เอกสารกลางและเอกสารเฉพาะ     ส่วนเอกสารชุด (เป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมามีมากกว่า            313 

๑ แบบฟอร์ม มีหลายหน้า)  ขอท าการทดสอบก่อน ว่ามีปัญหาในการพิมพ์เอกสารหรือไม่ เช่น มีแบบฟอร์มเอกสารชุด  314 

ถูกพิมพ์ด้านหลังของแบบฟอร์มก่อนหน้าที่มีหน้าว่าง เป็นต้น 315 

    อาจารย์แพทย์หญิง พรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แจ้งว่า 316 

หน่วยตรวจฉุกเฉินพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า ต้องป้อนกระดาษด้วย Manual Feed เนื่องจากมีปุ่มให้พิมพ์อย่างเดียว ไม่มีให้317 

เลือกตั้งค่าการพิมพ์  318 
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เอกสารออกมาใช้ได้หรือไม ่เพ่ือให้สามารถค้นหาได้ง่าย  ซ่ึงที่ประชุมอนุญาตให้ใช้กระดาษสีได้ โดยเบิกกระดาษสีจาก        323 
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   ๓.๓.๓  แจ้งเพื่อทราบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน 328 
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ระบบ ประกอบด้วยเอกสารที่ยังไม่ได้ Scan เอกสารที่ Scan แล้วแต่ไม่เข้าระบบ เอกสารที่พิมพ์เสีย เอกสารพิมพ์แล้วไม่333 
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ในระบบ ๗๐๐ ใบ แต่ค้างจริง ๑๗ ใบ  338 
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อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ IP เครื่องเพ่ือด าเนินการ Update Version โปรแกรม Scan ต่อไป 365 

                          ที่ประชมุรับทราบ 366 

 367 

               ๓.๓.๓.๕ Query รายช่ือผู้ป่วยโครงการวิจัยเพื่อส่งให้งานเวชระเบียน 368 

                                                         ได้ Query รายชื่อผู้ป่วยโครงการวิจัยตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ – ๒๕๕๒ เพ่ือส่ง369 

ให้งานเวชระเบียนตรวจสอบก่อนท าลาย จ านวน ๓,๓๔๘ ราย  370 

                                                           คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมครั้งที่แล้ว 371 

เกี่ยวกับการขอท าลายเวชระเบียนเล่มหนาระหว่างปี ๒๕๑๒-๒๕๕๒ จึงได้ขอรายชื่อผู้ป่วยโครงการวิจัยจากฝ่ายสารสนเทศ 372 

เพ่ือคัดแยกเวชระเบียนโครงการวิจัยที่ไม่ท าลายออก ส่วนการขอท าลายเวชระเบียนเล่มหนาดังกล่าวต้องขออนุญาตท าลาย373 

ให้ถูกต้องตามระเบียบการท าลายเอกสาร พร้อมกับการท าลายเวชระเบียนที่ถึงเกณฑ์ท าลายตามปกติหลังเดือนธันวาคมนี้  374 

                               ที่ประชุม ให้ความเห็นว่า เวชระเบียนโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ต้อง375 

เก็บเวชระเบียนไว้อย่างน้อย ๕ ปี  และเพ่ือไม่ให้เวชระเบียนวิจัยถูกท าลาย จึงขอให้งานเวชระเบียนแจ้งไปยังรองคณบดี376 

ฝ่ายวิจัย เพ่ือขอให้แจ้งรายชื่อผู้ป่วยโครงการวิจัยให้งานเวชระเบียนทราบทุกครั้ง เพ่ือไม่ท าลายเวชระเบียนดังกล่าว 377 

                                                           คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 378 

                               ที่ประชุมรับทราบ              379 

 380 

   ๓.๔  ผลการด าเนินการ Scan OPD Note ไตรมาส ๓ (เลื่อนการน าเสนอ) 381 

   ๓.๕  ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR จ านวน ๒ แบบฟอร์ม                       382 

                           (เลื่อนการน าเสนอ) 383 

 384 



-๑๓- 385 

 386 

          ๓.๕.๑ บันทึกนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี 387 

          ๓.๕.๒ ใบอนุญาตให้ท าการเก็บชิ้นเนื้อเพื่อตรวจชันสูตรทางพยาธิวิทยา 388 

 ๓.๖ ฝ่ายเภสัชกรรม ขอน าแบบฟอร์ม เข้าระบบ EMR จ านวน ๒ แบบฟอร์ม 389 

          เภสัชกรหญิง นันทพร เล็กพิทยา  ฝ่ายเภสัชกรรม ได้น าเสนอแบบฟอร์ม 390 

                           ๓.๖.๑ DOCTOR’S ORDER for Amphotericin B  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมครั้งที่391 

แล้ว  เข้าระบบ EMR  392 

                  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 393 

                                     คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการน าเข้าระบบ EMR 394 

 395 

                  ๓.๖.๒ Doctor’s Order: Unfractionated Heparin (HAD) ให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 396 

- แก้ไขค าว่าค าย่อจากค าว่า Scr เป็น “Cr” 397 

- ให้เพ่ิมข้อความในวงเล็บ หลังข้อ 9 ในกรณีต้องการให้ยาต่อ  398 

- เพ่ิมรหัสแพทย์ รหัสพยาบาล ผู้บันทึกข้อมูล 399 

- เพ่ิมขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น 400 

- ปรับแก้ล าดับที่ตามหัวข้อให้ถูกต้อง 401 

- ปรับข้อความด้านล่างไม่ให้ทับบาร์โค้ด 402 

                เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้น าเข้าระบบ EMR ได ้403 

               เภสัชกรหญิง นันทพร เล็กพิทยา รับไปปรับปรุงแก้ไข 404 

                ที่ประชุมรับทราบ 405 

 406 

  ๓.๗  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอน าแบบฟอร์มคัดกรองทางโภชนาการอย่างง่าย407 

ส าหรับพยาบาล เข้าระบบ EMR 408 

         คุณรังสิมา  รัตนศิลา ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอน าแบบฟอร์มคัดกรองทาง409 

โภชนาการอย่างง่ายส าหรับพยาบาล เข้าระบบ EMR  410 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 411 

- ชื่อแบบฟอร์มมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีความหมายต่างกัน ขอให้ใช้ภาษาไทยเพียง412 

อย่างเดียว โดยให้ตัดค าว่า “อย่างง่าย” ออก 413 

- ค าว่า “วัดส่วนสูง” “วัดความยาวตัว” ให้ตัดค าว่า “วัด” ออก 414 

- ตัดค าว่า “ญาติบอก” ให้ใช้ค าว่า “ส่วนสูงโดยประมาณ” 415 

เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 416 

คุณรังสิมา  รัตนศิลา รับไปด าเนินการ 417 

   ที่ประชุมรับทราบ 418 

 419 

 420 

 421 



-๑๔- 422 

 423 

  ๓.๘  ผู้ป่วยต่างชาติลงทะเบียนท าบัตรใหม่ โดยไม่มี Passport   424 

  คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน กล่าวว่า  มีผู้ป่วยชาวกัมพูชาได้มาขอลงทะเบียน425 

ท าบัตรใหม่ ใช้ชื่อ “กุลสตรี” นามสกุล “รวดเร็ว” โดยไม่มี Passport มาแสดง เจ้าหน้าที่เวชระเบียนได้ลงทะเบียนท าบัตร426 

ใหม่เป็น Non-resident เพ่ือตรวจรักษาท่ีพรีเมี่ยมคลินิก เพ่ือฝากครรภ์ ต่อมาผู้ป่วยคลอดบุตร จึงทราบว่าผู้ป่วยได้น าชื่อ-427 

นามสกุลผู้อ่ืนมาใช้ ท าให้เกิดปัญหาการแจ้งเกิดบุตร  จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้428 

ผู้ป่วยต่างชาติที่ไม่มี Passport ได้หรือไม่   429 

                            จากการสอบถามแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนท าบัตรใหม่ชาวต่างชาติ ของโรงพยาบาล                   430 

พระมงกุฎเกล้า ถ้าไม่มี Passport จะไมล่งทะเบียนท าบัตรใหม่ให้ แตจ่ะแนะน าให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งทาง431 

โรงพยาบาลราชวิถี มีการคัดกรองจากนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาล  432 

  คุณพนม นาคแสง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอ่ืน เช่น 433 

ร.พ. บ ารุงราษฎร์  เพ่ือท าหัตถการ  หรือส่งมาลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้ชาวกัมพูชาจากหน่วยนิติเวช ซ่ึงหน่วยนิติเวชไดร้ับ434 

ข้อมูลมาจากต ารวจ  ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มี Passport หรือหลักฐานอ่ืนมาประกอบการลงทะเบียนท าบัตรใหม่  จะสามารถ435 

ลงทะเบียนท าบัตรใหม่ได้หรือไม่ ปัจจุบันได้ลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้  และใช้ส าเนา Passport ได้หรือไม ่ 436 

                           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ใช้ส าเนา Passport เพ่ือขอลงทะเบียนท าบัตรใหม่ได้  ส่วนผู้ป่วยต่างชาติ437 

ที่ไม่มี Passport ในกรณีฉุกเฉินสามารถท าได้อยู่แล้ว  แต่ถ้ามาตรวจรักษาที่พรีเมี่ยมคลินิกยังไม่มีข้อสรุป  ขอให้          438 

งานเวชระเบียนรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งหาข้อมูลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 439 

กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมน ามาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือหาข้อสรุป และน าเสนอให้ที่ประชุม440 

คณะกรรมการบริหารระบบดูแลสุขภาพพิจารณาต่อไป    441 

                            คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 442 

  ที่ประชุมรับทราบ 443 

 444 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 445 

 446 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 447 

 448 

นางทิพยวรรณ หอมหวล              จดรายงานการประชุม 449 

                                                              นางธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์               ตรวจแก้รายงานการประชุม 450 


